Na naukę nigdy za późno
W Polsce każdy zatrudniony poświęca na naukę
średnio 2 godziny rocznie podczas gdy w krajach
zachodnich 50-70 godzin rocznie. W nowoczesnej
globalnej gospodarce inwestowanie w edukację staje
się głównym czynnikiem wzrostu ekonomicznego kacji korzysta większy odsetek kobiet niż mężczyzn. Dane
i zamożności społeczeństw. Edukacja przez całe życie te jednoznacznie wskazują na konieczność podjęcia działań
w kierunku popularyzacji kształcenia formalnego w Polsce.
jest też podstawową metodą walki z bezrobociem.
W podpowiedzi na tę sytuację, w ramach działalności
Dziś nie można nauczyć się „raz na zawsze”, czy „raz na Europejskiego Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw powstał
całe życie”. Równie trudno uzyskać gwarancję zatrudnie- projekt o charakterze informacyjnym. W ramach programu
nia do emerytury. Gdy o poziomie życia ludzi decyduje „Informacja – edukacja – lepsza przyszłość” oprócz
ogólny poziom intelektualny społeczeństwa, kształcenie promowania idei kształcenia ustawicznego przekazujemy
ustawiczne staje się najlepszą inwestycją każdego z nas. społeczności lokalnej rzetelną informację o możliwościach
Dzięki niemu dorośli rozwijają swoje zdolności i podnoszą takiej formy edukacji w województwie lubelskim. Staramy
poziom kwalifikacji, co powoduje zmiany w ich posta- się przełamać opór przed nauką, szczególnie wśród osób
wach społeczno-zawodowych. Proces edukacji ustawicz- starszych. Przekazujemy kompleksowe dane o placówkach
nej zmierza do wszechstronnego rozwoju osobowości, edukacyjnych dla dorosłych, zapewniamy fachową pomoc
kształtowania uzdolnień i ogólnej sprawności umysłowej specjalistów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i w
opracowaniu indywidualnego planu edukacyjnego. U nas
człowieka.
Nasze społeczeństwo charakteryzuje niewielki udział można uzyskać najnowsze informacje o tendencjach na
dorosłych w formach szkolnych kształcenia ustawicznego. rynku pracy w regionie i w całym kraju.
Z informacji oraz doradztwa w ramach projektu mogą
Przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać w niskiej
świadomości korzyści z uczenia się, w obawach dorosłych skorzystać osoby dorosłe: kobiety i mężczyźni w wieku
związanych z edukacją w starszym wieku, w braku prze- 18–64 lat, zainteresowane zdobywaniem wiedzy i podnokonania, że wpływa ono na lepszą pozycję osoby na rynku szeniem swych kwalifikacji zawodowych w formach szkolpracy. Według ostatniego Badania Aktywności Edukacyjnej nych. Zapraszamy zarówno osoby, które ukończyły szkołę,
Dorosłych w skali całego kraju w kształceniu ustawicznym jak i te pracujące od kilku lat, osoby nieaktywne zawodowo,
uczestniczyło 30 proc. aktywnych zawodowo Polaków w bezrobotne, młode, jak również dobiegające wieku emewieku 25–64 lat, w województwie lubelskim było to tylko 20 rytalnego. Najistotniejsze, żeby chciały się stale kształcić
proc. Słabo wypadamy nie tylko na tle kraju, ale i Unii Euro- i rozwijać zawodowo.
Projekt realizowany jest w okresie 1.02.2010 r.
pejskiej – tam współczynnik ten kształtuje się na poziomie
42 proc. Obserwuje się, że im starsze osoby, tym mniej licz- do 31.10.2010 r. Więcej informacji na stronie:
www.irp-fundacja.pl/edukacja
nie uczestniczą w kształceniu formalnym. Z tej formy edu-
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